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A Câmara Técnica de Atenção à Pessoa com Ostomia é uma
conquista da Associação dos Ostomizados de Campinas e
Região (OSTOCAMPRE) viabilizada, porém, com o apoio da
Associação Brasileira de Ostomizados (ABRASO) e de pessoas
sensíveis a esta nobre causa. Esta Câmara Técnica será
integrada por representantes da saúde e da OSTOCAMPRE e
tem por objetivo trabalhar em prol da Qualidade de Vida da
Pessoa com Ostomia no município de Campinas - SP.
Nossa meta é que a Câmara Técnica seja ampliada para os
municípios geridos pela Direção Regional de Saúde DIR XII,
complementando assim, o objetivo da OSTOCAMPRE.
Agradeçemos as autoridades e profissionais da saúde e também
aos amigos ostomizados ou não, que direta ou indiretamente
colaboraram para que esse projeto se realizasse. Esperamos
servir de exemplo a outras Associações e que este benefício se
estenda a todos os Ostomizados neste País, garantindo assim
que nossos direitos sejam respeitados e praticados.
Rock
Presidente da OSTOCAMPRE

Campinas / SP
Abril de 2006

Inclusão Social

A

Associação Brasileira de Ostomizados -ABRASO (ex-SBO -Sociedade Brasileira de Ostomizados, fundada em 16 de novembro de 1985), representa um
grande avanço na inclusão social de milhares de bebês, crianças, jovens, mulheres, homens e idosos ostomizados às ações governamentais do país. Em 2002 a
ABRASO lançou a Cartilha da Mulher Ostomizada e diversos homens ostomizados
gostariam de ter uma publicação voltada para os seus problemas específicos e com
orientações para vida independente.
A ABRASO está lançando a Cartilha do Homem Ostomizado como um incentivo no envolvimento dos homens nas Associações de Ostomizados. Assim, poderemos exigir do poder público mais campanhas de prevenção do câncer e da violência,
aumentar os serviços de atendimento ambulatoriais e garantir a concessão de bolsas
coletoras pelo Sistema Único de Saúde -SUS.
No entanto, há ainda um longo caminho a percorrer para consolidar efetivamente as ações da ABRASO. O nosso desafio é avançar no processo de mobilização
das pessoas ostomizadas lutando pela ampliação da assistência e qualificação do serviço prestado pelo SUS.
Nesta busca, o reforço desta publicação fortalece o controle social e é uma
prioridade a ser alcançada.
Iremos atingir nossos objetivos se toda a sociedade estiver comprometida. A
participação popular também é fundamental no processo de formulação e avaliação
de políticas públicas. A ABRASO quer dar voz ativa à pessoa ostomizada para que,
ciente dos seus direitos, seja o principal fiscalizador da assistência da pessoa ostomizada
no SUS.
Cândida Carvalheira
Presidente da ABRASO
Setembro/2004

Alegria de viver e
de alcançar os sonhos

A

As novas publicações da Associação Brasileira de Ostomizados - ABRASO - a
Cartilha do Jovem Ostomizado e a Cartilha do Homem Ostomizado, completam uma importante série preparada com o intuito de disseminar informações
e trocas de experiências de vida entre as pessoas com ostomia.Compostas por depoimentos verdadeiros e esclarecedores, as cartilhas permitem quase um diálogo entre
quem já passou por uma situação inesperada e sofrida e aquele que se depara com o
novo desafio, com as dúvidas e incertezas tão características dos momentos de crise
e de uma realidade a ser enfrentada.
O perfil da população de ostomizados está mudando, como resultado de agravos externos que acometem principalmente jovens do sexo masculino. Além das
doenças inflamatórias e das neoplasias, cada vez mais, as perfurações do intestino ou
da bexiga e as lesões raquimedulares representam uma parcela de ostomizados.
Cada capítulo acrescenta um novo ângulo da história, da trajetória de pessoas
que se tornaram ostomizadas. Há passagens sobre a patologia ou a respeito do acidente ocorrido, a decisão da equipe de saúde sobre o tratamento cirúrgico. a falta de
noção de como será a vida dali para diante. as questões emocionais que envolvem
não apenas a pessoa ostomizada, mas a família, os amigos e os colegas. Nota-se que há
um ponto de grande importância para todos -buscar informação, procurar pessoas
com a mesma deficiência e com elas aprender o que é o novo dia-a-dia.
Sabemos que as cerca de setenta mil pessoas ostomizadas correspondem a um
dos grupos mais bem organizados e. assim, têm conseguido avanços nos programas
de saúde. Em menos de três décadas. por esforço dos próprios cidadãos e cidadãs
com ostomia. contando com a participação dos profissionais e de gestores e técnicos
da área da saúde, surgiram serviços especializados no atendimento e na concessão
dos equipamentos adequados para cada pessoa. Entretanto, tudo vem sendo conquistado com a supervisão permanente da ABRASO e suas filiadas estaduais. com a realização de congressos e seminários. que visam manter coeso o grupo e fomentar
novas lideranças, além da participação nos colegiados de saúde e nos conselhos dos
direitos das pessoas com deficiência.
A Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência -CORDE -tem sempre apoiado os projetos da ABRASO, pois a nossa função é a
de garantir vida digna e bem-estar para todos e atuar em parceria com a ABRASO
para resgatar em cada nova pessoa com ostomia a alegria de viver e de alcançar os
seus mais arrojados sonhos.

Izabel de Loureiro Maior
Fisiatra e Professora da Faculdade de Medicina da UFRJ
Coordenadora Geral da COROE I SEOH I Presidência da República
Setembro/2004
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O que é uma Ostomia?
É uma cavidade abdominal, realizada
através de uma intervenção cirúrgica, para a saída
das fezes ou urina. O ostoma pode ser feito de
urgência ou planejado. de forma temporária ou
definitiva. Há vários tipos de ostomas: respiratórios
(traqueostomia), gástricos (gastrostomia).
intestinais (colostomia e ileostomia) e urinário
(urostomia). O ostoma não pode ser controlado
voluntariamente e, por esta razão. deve ser usado
uma bolsa coletora.
Ileostomia
A ileostomia é um tipo de ostoma intestinal que comunica o intestino
delgado (íleo) com o exterior. Elimina geralmente fezes líquidas e funciona
várias vezes ao dia. Normalmente localiza-se no quadrante inferior direito do
abdome.
Colostomia
A Colostomia é também um ostoma intestinal que comunica o intestino
grosso (cólon) com o exterior. Elimina geralmente fezes mais consistentes e
funciona poucas vezes ao dia. Pode ser localizada em vários locais do abdome.
Urostomia
A Urostomia é um ostoma urinário que comunica o aparelho urinário
com o exterior. Elimina urina em forma de gotas e continuamente. Fonte:
www.abraso.org.br

Por que fazer
uma Ostomia?
Entre as principais razões, estão: Doenças
Inflamatórias Intestinais (Doenças de Crohn e
Retocolite Ulcerativa); Câncer; Traumatismos e
Chagas.
Cartilha do Homem Ostomizado
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O que é uma bolsa?
Existem vários tipos e marcas diferentes
de bolsas que são colocadas sob o ostoma para
recolher as fezes ou urina, apropriadas para
diferentes tipos de ostomas e pele. Essas bolsas
coletoras podem ser drenáveis ou não, opacas ou
transparentes e em uma ou duas peças. Podem ser
encontradas em hospitais e lojas especializadas em
produtos hospitalares. O governo tem um
programa de distribuição de bolsas coletoras.
Procure informações na Associação de
Ostomizados do seu estado.

Cuidados com a ostomia e
com a bolsa
O ostoma deve ser tratado com
delicadeza e suavidade para não ocorrer
sangramentos. Pode ser lavado com água e
sabão ou com soluções degermantes
apropriadas.A pele ao redor tem que
receber cuidados para não ser ferida. Sempre
que possível, entre a troca da bolsa, tomar
alguns minutos de Sol.
A bolsa deve ser colocada da maneira mas cômoda, geralmente com a
abertura para drenagem no sentido vertical, com o objetivo de ser esvaziada.
Não se deve deixar a bolsa encher mais que 113 da sua capacidade. Ela
deve ser esvaziada em qualquer banheiro, inclusive público. Basta drená-la
diretamente no vaso sanitário e após, se possível, lavar com água. Fechar bem o
clip para evitar acidentes. A bolsa pode ser trocada com vários dias de intervalo,
dependendo do cuidado com ela, ou quando descolar.
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Irrigação de Colostomia
Existe um método para aqueles que
possuem uma colostomia terminal que pode
evitar o uso de bolsa coletora: é a irrigação da
colostomia. Por meio de um kit especial faz-se
uma lavagem do cólon esvaziando o seu
conteúdo. Muda de pessoa a pessoa o
intervalo entre as irrigações. Usa-se um
protetor de ostomia para maior conforto e
segurança. Procure orientação com seu
médico.

Dieta
Não há nenhuma dieta especial para o
ostomizado. Como acontece com qualquer outra pessoa,
existem alimentos que são bem tolerados e outros que
causam várias reações individuais, como aumento de
gases, odor e aumento da eliminação de fezes. É
importante construir uma dieta bem balanceada. rica em
fibras (verduras. legumes e frutas) e pobre em gorduras e
açúcares. Beber; pelo menos, 10 copos d ' água por dia.
Caso seja possível, deve-se procurar a orientação de um
profissional em nutrição.

Sexualidade
A sexualidade não se resume somente a
aspectos físicos (ato sexual), mas também a aspectos
psicológicos, A nova forma do corpo, o período de
adaptação pós-operatório e a aceitação da companheira
influem muito na função sexual.
Apesar do aprimoramento das técnicas
cirúrgicas e do avanço tecnológico, ocorre ainda durante
o ato cirúrgico lesões na inervação. responsável pela
função sexual. Podendo causar problemas de ereção ou
ejaculação. Procure conversar com seu médico. Ele lhe
dará todas as informações necessárias e apoio para
resolver esse problema.
Cartilha do Homem Ostomizado
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Cada dia é uma
grande vitória
A aceitação do ostoma é um processo lento e conquistado no
dia-a-dia. Com o tempo, a pessoa começa a entender seu ostoma e
aprende a cuidar dele, e percebe que poderá realizar as mesmas
atividades que antes: viajar, nadar, andar de bicicleta, namorar, além de
outras inúmeras atividades que desejar.
Após superar as dificuldades iniciais, o homem percebe que é
capaz de lidar com a bolsa, retirá-la e colocá-la sem dificuldades, e se
torna apto a também ajudar outras pessoas.A meta é sempre à vida e
se, para consegui-la, for preciso uma dose de esforço, dedicação e
paciência, precisará contar com a sua coragem.
Cada dia é uma grande vitória. O tempo só vale enquanto vivido,
jamais enquanto contado no calendário, porque a vida pertence
àqueles que a querem, que a respeitam e que a desfrutam.

Alcides Barata Filho
Coordenador do Serviço de Coloproctologia do Hospital Evangélico de Cachoeiro de
Itapemirim -ES. / Membro Titular da Sociedade Brasileira de Coloproctologia./ Membro
Titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões.

Juliana Xavier Machado
Psicóloga do Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim -ES
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Como trocar a bolsa
de uma peça?
1.

Retire delicadamente a bolsa para não
traumatizar a pele. Use gaze ou algodão
embebido em água morna, ou faça isso
durante o banho. pois facilita a retirada
da bolsa.

2.
3.

Jogue a bolsa usada no lixo.

4.
5.

Seque bem ao redor do estoma.

6.
7.
8.
9.
10.

Limpe delicadamente a pele ao redor do
ostoma com sabão neutro e água morna.

Recorte a bolsa no tamanho do estoma.
Se for necessário, use o m e n s u r a d o r
para ostomas. Se melhor lhe convir,
poderá deixar a bolsa recortada antes
das trocas.
Retire o papel que protege a resina.
Coloque a bolsa de baixo para cima.
Certifique-se de que a bolsa esteja bem
adaptada à pele.
Retire o ar de dentro da bolsa.
Feche com o "clamp".

Fonte: www.inca.gov.br

Cartilha do Homem Ostomizado
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Como trocar a bolsa
de duas peças?
1.
2.
3.

Retire o "clamp" e esvazie-o completamente.
Desconecte a bolsa da placa colada ao corpo.
Embaixo do chuveiro, procure soltar a placa,
suavemente pressionando a pele e ao mesmo
tempo soltando o adesivo.

4.

Limpe durante o banho apele periestomal e o
próprio estoma com movimentos suaves.

5.

Use sabão neutro, retirando o restos de fezes,
urina ou de adesivos.

6.

Após o banho, depois de secar o corpo, procure
secar bem a pele periestomal.

7.

Retire o papel que proteje a resina e segure-o
com as duas mãos.

8.

Procure posicionar o estoma em frente ao
espelho, procurando esticar o corpo durante a
colocação.

9.

Adapte aplaca de baixo para cima, parte por
parte, procurando encaixá-la no estoma, do
centro para a extremidade.

10.

Procure não deixar pregas ou bolhas de ar que
facilitem vazamentos e que acabam fazen que
o dispositivo descole.

11.

Certifique-se de que a placa esteja bem
adaptada à pele.

12.
13.

Encaixe a bolsa coletora na placa.
Retire o ar de dentro da bolsa e coloque o
"clamp" para fechar. Se você utiliza o cinto,
coloque-o após todos estes passos.
Fonte: www.inca.gov.br
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“Hoje me sinto realizado,
vivo sem medos, melhor do que antes".
José Lucio Oinhas (51)
Cachoeiro de Itapemirim / ES

“

Eu trabalhava no interior da Bahia quando comecei a ter sangramento ao evacuar. Tive
hemorragia por alguns dias. Fui procurar recursos médicos em minha cidade natal
(Cachoeiro de ltapemirim-ES), onde fiquei sabendo que estava com um tumor de reto.
Foi traumatizante quando os médicos me informaram que eu iria ficar
colostomizado definitivamente. Apesar das explicações, eu não compreendi pois nunca tinha
visto, nem sabia o que era uma colostomia. Fui para casa, refleti muito e decidi optar pela vida.
Após a cirurgia, com o apoio da família, médicos e enfermeiros, fui me
adaptando a viver com a colostomia. Conheci uma pessoa que fazia parte da Associação de
Ostomizados que me abriu um novo horizonte. Comecei a frequentar as reuniões e a ver que meu
mundo limitado até então a mim, era muito mas amplo, existiam varias pessoas como eu.
Hoje me sinto realizado, vivo sem medos. De uma situação traumatizante
passei a ter uma qualidade de vida melhor que antes.Apesar de muitos acharem que a colostomia
é o fim, para mim foi o inicio de uma nova e feliz vida...

”

“Hoje me sinto melhor e
levo uma vida praticamente normal".
Aureliano Lima ( 42)
Cachoeiro de Itapemirim / ES

“

Após sentir dores abdominais e ter dificuldades de evacuar, procurei minha médica que
após alguns exames me internou e disse <1ue eu teria de operar de urgência. Fui para o
centro cirúrgico sem saber o que iria acontecer.Acordei no quarto algumas horas após a
cirurgia e percebi que estava com algo diferente na barriga. Não sabia até então o que era aquilo.
Fiquei assustado quando começou a sair fezes, pois nunca tinha visto uma pessoa colostomizada.
Inicialmente não consegui entender, fiquei muito nervoso, não tinha
informações sob cuidados e por quanto tempo iria ficar com aquela sacola na barriga. Os médicos
então me explicaram o que tinha acontecido, recebi alta e fui para casa sem qualquer informação.
Por intermédio de uma vizinha que tem o pai ostomizado, que eu não sabia,
conheci a Associação de Ostomizados. Passei a entender melhor o que estava acontecendo e a
cuidar do meu ostoma, modificando alguns hábitos. Hoje me sinto melhor, fico mais à vontade em
minha comunidade e levo uma vida praticamente normal. No momento me preparo para fazer a
reversão da colostomia...Após sentir dores abdominais e ter dificuldades de evacuar, procurei
minha médica que após alguns exames me internou e disse <1ue eu teria de operar de urgência.
Fui para o centro cirúrgico sem saber o que iria acontecer.Acordei no quarto algumas horas após a
cirurgia e percebi que estava com algo diferente na barriga. Não sabia até então o que era aquilo.
Fiquei assustado quando começou a sair fezes, pois nunca tinha visto uma pessoa colostomizada.
Inicialmente não consegui entender, fiquei muito nervoso, não tinha informações sob cuidados e
por quanto tempo iria ficar com aquela sacola na barriga. Os médicos então me explicaram o que
tinha acontecido, recebi alta e fui para casa sem qualquer informação. Por intermédio de uma
vizinha que tem o pai ostomizado, que eu não sabia, conheci a Associação de Ostomizados.
Passei a entender melhor o que estava acontecendo e a cuidar do meu ostoma, modificando
alguns hábitos. Hoje me sinto melhor, fico mais à vontade em minha comunidade e levo uma vida
praticamente normal. No momento me preparo para fazer a reversão da colostomia...

”

Cartilha do Homem Ostomizado
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ASSOCIADAS

Região
Centro - Oeste

Associação dos Ostomizados de Brasília -AOSB
Fundação: 05/06/1992
End.: Hospital Universitário de Brasília -Av. L 2 , Norte, Quadra 605 -Norte Campus
Universitário- Centro de Serviço Social da HUB -Brasília / DF
CEP: 70000-000
Tel.: (61) 3336-6547
Presidente: Regina Célia Christófaro Oliveira
Associação dos Ostomizados de Goiás -AOG
Fundação: 27/04/1979
End.: Rua 56, n" 251 -Jardim Goiás -Goiânia / GO
CEP: 74810-240
Tel.: (62) 3298-1524
Presidente: José Batista dos Santos
Associação dos Ostomizados do Mato Grosso do Sul -AOMS
Fundação: 04/08/1993
End.: Travessa Guia Lopes, 71 -Bairro São Francisco -Campo Grande / MS
CEP: 79002-3334
Tel.: (67) 3341-0015
Presidente: Zelita Viana
Associação Matogrossense de Ostomizados
Fundação: 14/04/1999
End.: Rua L, s/nº Ambulatório 1II do Hospital Universitário Julio Muller -Alvorada Cuiabá / MT
CEP: 78048-790
Tel.: (65) 3026-2950
Presidente: Antonio Amaral
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ASSOCIADAS

Região Norte

Associação dos Ostomizados do Estado do Acre -AOEAC
Fundação: 03/12/2001
End.: (Sede Provisória) Travessa Ana Maria, 69 -Bairro Doca Furtado -Rio
Branco/AC
CEP: 69908-970
Tel.: (68) 3226-1697
Presidente: Cristiana Soares de Holanda
Associação dos Ostomizados do Amazonas -ASSOAM
Fundação: 13/02/1997
End.: PAM Codajás -Rua Codajás, 26 -Sala do Serviço Social -Cachoeirinha Manaus / AM
CEP: 69065-130
Tel.: (92) 3228-2171
E-mail: maurocoelho@ig.com.br
Presidente: Mauro Pereira Coelho
Associação dos Ostomizados do Pará -AOPA
Fundação: 30/03/1991
End.: Av. Presidente Vargas, 513 -3 o andar -Centro -Belém / PA
CEP: 66017-000
Tel.: (91) 3258-0579
E-mail: aopa10@ig.com.br
Presidente:Aneolo P. do Nascimento

Cartilha do Homem Ostomizado
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ASSOCIADAS

Região Nordeste

Associação dos Ostomizados de Alagoas ASSOAL
Fundação; 13/05/1993
End.; Rua Dr. Marinho de Gusmão, 65 -Sala 02 Centro -Maceió / AL
CEP: 57020-650
Tel.: (82) 3338-9364
E-mail assoal@ig.com.br
Presidente: José Pereira Vasconcelos
Associação dos Ostomizados do Estado do
Ceará -AOECE
Fundação: 17/09/1975
End.; Centro Comunitário Presidente Medici -Av.
Borges de Meio, s/na -Planalto -Rodoviário Fortaleza / CE
CEP: 60415-510
Tel.: (85) 3272-3007
E-mail; aoece@ig.com.br
Presidente: Orildo Onélio dos Santos

Associação dos Ostomizados do Estado de
Pernambuco -AOESPE
Fundação: 16/08/1984
End.: Hospital Barão de Lucena -Av. Caxangá,
3860 -Iputinga -Recife / PE
CEP: 50731-000
Tel.: (81) 3251-0342
Presidente: Noele Ribeiro

Associação dos Ostomizados do Maranhão
-AOMA
Fundação; 23/11/1983
End.: Hospital Presidente Dutra -Rua João Luiz, s/
na -PAM Diamante -São Luís / MA
CEP: 65020-320
Tel.: (98) 3249-0122
Presidente: Neide de Aguiar Portela

Associação dos Ostomizados do Rio Grande do Norte -AORN
Fundação: 01/03/1991
End.: Hospital Universitário Onofre Lopes -Av.
Nilo Peçanha. 620 -Petrópolis -Natal/ RN
CEP: 59012-300
Tel.: (84) 3231-1971
E-mail: aorn@bol.com.br
Presidente: Ivandi Mendes Cirilo Dultra

Associação dos Ostomizados do Estado da
Paraíba -AOEPB
Fundação: 15/06/1989
End.; Hospital Universitário Lauro Wanderley Campus Universitário, s/na -João Pessoa / PB
CEP: 58059-600
Tel.: (83) 3216-7056
Presidente: Francisco Elias

Associação dos Ostomizados do Estado do
Piauí -AOESPI
Fundação: 14/03/1990
End.: Rua Capitão Rocha Andrades. 806 -São
João -Teresina / PI
CEP: 64046-670
Tel.: (86) 3232-4004
Presidente: Manoel Osterno da Silva
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ASSOCIADAS

Região Sudeste

Associação dos Ostomizados do Espirito Santo -AOES
Fundação: 01/12/1989
End.: Av. Jerônimo Monteiro, 240, Sala 1602
CEP: 29010-004
Telefax: (27) 3223-2129
Presidente: Márcia Patrícia de Araújo
Associação Mineira dos Ostomizados -AMO
Fundação: 24/07/1990
End.: Av. Afonso Pena, 262 - Sala 1709
CEP: 30130-001
Tel.: (31) 3212-2276
E-mail: amos.net@ig.com.br
Presidente: Wenderson Gonçalves
Associação dos Ostomizados do Rio de Janeiro -AORJ
Fundação: 22/05/1982
End.: Av. General Justo, 275 - Bloco B - Sala 318 - Castelo - Rio de Janeiro
CEP: 20021-130
Tel.: (21) 2262-2003
E-mail: aorj.ostomia@bol.com.br
Presidente: Onilde Pereira dos Santos
Associação dos Ostomizados do Estado de São Paulo -AOESP
Fundação: 27/12/1979
End.: Rua Leopoldo Miguez, 327 -Setor 4 -Glicério -São Paulo / SP
CEP; 01518-020
Tel.: ( II) 3208-7792
Presidente: Amélia Yoci
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ASSOCIADAS

Região Sul

Associação Catarinense de Ostomizados -ACO
Fundação: 21/09/1984
End.: Rua José Cândido da Silva, 264 -sls. 09110 -Balneário -Florianópolis I SC
CEP: 88075-250
Tel.: (48) 3240-5850
E-mail: acostomizados@yahoo.com.br
Presidente: João Carlos Ghisi
Associação Gaúcha de Ostomizados -AGO
Data de Fundação: 13/03/1986
End.: Rua dos Andradas. 1560 -6° andar -sala 600 -Centro -Porto Alegre I RS
CEP: 90020-007 I CEP.: 90.001 -970
Caixa Postal 554 -Agência Central
Tel.:(51)3211-0811
E-mail: ostomia-agocpovo@net.com.br
Presidente: Izaac Fernandes
Associação Paranaense de Ostomizados -APO
Fundação: 20/01/1989
End. Rua do Rosário. 144 -Térreo -Centro -Curitiba I PR
CEP: 80020-110
Telefax: (41) 3224-4614
E-mail: ostomizados@bol.com.br
Presidente: Ivan Correa

20

Cartilha do Homem Ostomizado

Declaração dos
Direitos dos Ostomizados
É objetivo principal da "International Ostomy Association" que todas as
pessoas ostomizadas tenham direito a uma qualidade de vida
satisfatória após suas cirurgias e que esta Declaração seja reconhecida
em todos os países do mundo.

1.

Receber orientação pré-operatória. a fim de garantir um total
conhecimento dos benefícios da operação e os fatos essenciais a
respeito de viver com uma ostomia.

2.

Ter um ostoma bem feito, local apropriado, proporcionando
atendimento integral e conveniente para o conforto do paciente.

3.

Receber apoio médico experiente e profissional. cuidados de
enfermagem especializada no período pré-operatório e pósoperatório, tanto no hospital como em suas próprias
comunidades.

4.

Ter acesso a informações completas e imparciais sobre o
fornecimento e produtos adequados disponíveis em seu país.

5.

Ter a oportunidade de escolha entre os diversos equipamentos
disponíveis para ostomia sem preconceito ou constrangimento.

6.

Ter acesso a dados acerca de sua Associação Nacional de
Ostomizados e dos serviços e apoio que podem ser oferecidos.

7.

Receber apoio e informação para benefício da família,dos
cuidadores e dos amigos afim de aumentar o entendimento sobre as
condições e adaptações necessárias para alcançar um padrão de
vida satisfatório para viver com a ostomia.

8.

Assegurar que os dados pessoais a respeito da cirurgia de ostomia
serão tratados com discrição e confiabilidade, afim de manter
privacidade.
Comitê Executivo da IOA -Associação Internacional dos Ostomizados
em junho de 1993 e revisado em junho de 1997 Canadá
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A OSTOMIA COMO DEFICIÊNCIA FÍSICA
A Associação Brasileira de Ostomizados - ABRASO - conquistou
para seus membros a condição de deficientes físicos. São cerca
de 100 mil cidadãos que sobreviveram a situações diversas, nas
várias faixas etárias.
O Diário Oficial da União do dia 03 de dezembro de 2004 publicou
o Decreto Nº 5.296/2004, assinado na véspera pelo Presidente da
República Luís Inácio Lula da Silva, regulamentando as LEIS
FEDERAIS DE ACESSIBILIDADE, sancionadas em 2000.
Agora a situação é nova: As pessoas COM OSTOMIA estão
reconhecidas no Brasil como pessoas com deficiência.
Adquiriram, portanto, o direito a todas as ações afirmativas
praticadas no País, benefício de prestação continuada, passe livre
em transporte coletivo,atendimento prioritário, reserva de vagas
em concursos públicos e nas empresas privadas e etc.
Esta conquista tem a perseverança da Presidente Nacional
Cândida Carvalheira que por 20 anos vem demonstrando
competência e organização voltadas à qualidade de vida da
pessoa com ostomia.
Fonte: Revista ABRASO - 1º semestre de 2005, edição nº 5.
ÓRGÃO DIVULGADOR DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
OSTOMIZADOS.
www.abraso.org.br
Março de 2006.
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